
 

 

 
 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

12 - 11 - 2022 

 

ΘΕΜΑ Α 

Α1. Να συμπληρώσετε με τις κατάλληλες λέξεις (μία ή περισσότερες) τα 

παρακάτω κενά. Να μεταφέρετε αριθμούς & λέξεις στην κόλλα σας. 

 

 Οι δείκτες είναι χημικές ουσίες οι οποίες με την παρουσία οξέων ή 

βάσεων αλλάζουν (1) …………….. 

 Κατά Arrhenius, οξέα ονομάζονται οι ενώσεις που όταν διαλύονται 

στο  νερό δίνουν (2) ……………    …………… (….) , ενώ βάσεις 

ονομάζονται οι ενώσεις που όταν διαλύονται στο νερό δίνουν (3) 

………………       …………..  (ΟΗ-). 

 Ένα όξινο διάλυμα παίρνει τιμές (4) ……………………… του 7, ενώ 

ένα βασικό διάλυμα παίρνει τιμές (5) ………………….. του 7. Ένα 

ουδέτερο διάλυμα έχει pH=7. 

(10 μονάδες) 

Α2. Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση στις παρακάτω προτάσεις. Να 

μεταφέρετε γράμματα & αριθμούς στην κόλλα σας. 

 

Ι. Τα οξέα είναι : 

1. ενώσεις που περιέχουν υδρογόνο 

2. αέριες ενώσεις 

3. ενώσεις των οποίων τα διαλύματα έχουν pH>7 

4. ενώσεις με σαπωνοειδή υφή 

 

ΙΙ. Αν σε θειικό οξύ ̟προστεθεί ανθρακικό άλας, το αέριο ̟που παράγεται 

είναι: 

1. οξυγόνο 

2. υδρογόνο 

3. διοξείδιο του άνθρακα 

4. αμμωνία 

 



 

 

ΙΙΙ. Ορισμένη ποσότητα αμμωνίας διαλύεται σε νερό. Το διάλυμα που 

προκύπτει μπορεί να έχει pH ίσο με: 

1. 7 

2. 4,5 

3. 3 

4. 11 

 

ΙV. Δεν είναι ούτε οξύ ούτε βάση: 

1. Ca(OH)2 

2. HBr 

3. NaCl 

4. ΚΟΗ 

 

V. Αν επιδράσουμε με οξύ πάνω σε ένα μέταλλο, το αέριο που θα 

παραχθεί είναι: 

1. οξυγόνο 

2. υδρογόνο 

3. διοξείδιο του άνθρακα 

4. αμμωνία 

 

(15 μονάδες) 

 

ΘΕΜΑ Β 

Β1. Να αντιστοιχίσετε κατάλληλα τις δύο στήλες. Να μεταφέρετε γράμματα & 

αριθμούς στην κόλλα σας. 

 

Ονοματολογία Χημικός Τύπος 

Α. υδροχλώριο 1. ΗΝΟ3 
Β. νιτρικό οξύ 2. HCl 
Γ. φωσφορικό οξύ 3. Η2SO4 
Δ. θειικό οξύ 
Ε. υδροβρώμιο 

4. H3PO4 

5. ΗBr 
 

 (10 μονάδες) 

 

Β2. Να απαντήσετε και να αιτιολογήσετε σύντομα τις παρακάτω ερωτήσεις. 

Να μεταφέρετε γράμματα & απαντήσεις στην κόλλα σας.  

 

Ι. Μεταξύ δύο υδατικών διαλυμάτων οξέων µε pH=2 και pH=3, ̟ποιο είναι 

περισσότερο όξινο και γιατί; 

 

ΙΙ. Μεταξύ δύο υδατικών διαλυμάτων βάσεων µε pH=10 και pH=11, ̟ποιο είναι 

περισσότερο βασικό και γιατί; 

 (15 μονάδες) 



 

 

 

ΘΕΜΑ Γ 

 

Γ1. Να αντιστοιχίσετε τις παρακάτω ιδιότητες στις ουσίες που τις 

εμφανίζουν, γράφωντας (Ο) για τα οξέα και (Β) για τις βάσεις. Να 

μεταφέρετε αριθμούς & γράμματα στην κόλλα σας. 

 

1. Αντιδρούν με μάρμαρο και παράγεται αέριο 

2. Μεταβάλλουν το χρώμα των δεικτών 

3. Σαπωνοειδής υφή  

4. Όξινη γεύση 

5. Αντιδρούν με μέταλλα και παράγεται αέριο 

 

(10 μονάδες) 

 

Γ2. Ποιά είναι η τιμή pH του καθαρού νερού στους 25οC; Να απαντήσετε 

και να αιτιολογήσετε σύντομα στην κόλλα σας. 

(15 μονάδες) 

 

ΘΕΜΑ Δ 

 

Δ1. Να μεταφέρετε ολοκληρωμένες (αντιδρώντα & προϊόντα) τις 

παρακάτω αντιδράσεις ιοντισμού στην κόλλα σας. Να μεταφέρετε 

αριθμούς & αντιδράσεις στην κόλλα σας. 

 

1. HCl (aq)   →   ……….   +       ……….  

2.  H2SO4 (aq)   →   ……….   +       ………. 

3. H3PO4 (aq)   →   ……….   +       ………. 

4. NaOH (aq)   →   ……….   +       ………. 

5. Ca(OH)2 (aq)   →   ……….   +       ………. 

 (12.5 μονάδες) 

 

Δ2. Να μεταφέρετε ολοκληρωμένες (αντιδρώντα & προϊόντα) τις 

παρακάτω αντιδράσεις εξουδετέρωσης στην κόλλα σας. Να μεταφέρετε 

αριθμούς & αντιδράσεις στην κόλλα σας. 

 

1. NaOH (aq)   +   HCl (aq)   →      ……….   +       ………. 

2. Ca(OH)2 (aq)   +   HBr (aq)   →   ……….   +       ………. 

3. ΚΟΗ (aq)   +   H2SO4 (aq)   →   ……….   +       ………. 

(12.5 μονάδες) 

 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ! 


